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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că numeroase studii, precum și experiența SUA, demonstrează că un 
număr de riscuri grave pentru mediu și sănătate sunt asociate cu extracția gazelor de șist; 
recomandă Comisiei, statelor membre și BEI să nu finanțeze și nici să sprijine în alt fel 
explorarea și exploatarea gazelor și petrolului de șist în țările în curs de dezvoltare, având 
în vedere preocupările serioase în ceea ce privește durabilitatea;

2. subliniază faptul că exploatarea resurselor neconvenționale de petrol și gaze ar putea 
împiedica atingerea „ODM 7 privind asigurarea sustenabilității mediului”, punând în 
pericol, în același timp, angajamentele luate cu privire la schimbările climatice, care 
afectează deja cel mai mult țările sărace;

3. subliniază faptul că achizițiile de teren în vederea extracției gazelor și petrolului reprezintă 
un factor important al acaparării de terenuri la nivel global și prezintă o amenințare majoră 
pentru comunitățile indigene, agricultorii și populația săracă de la nivel mondial în ceea ce
privește accesul la apă, sol fertil și alimente;

4. constată cu îngrijorare că cadrul actual de reglementare al legislației UE nu prevede o 
garanție adecvată împotriva riscurilor pentru mediu și sănătatea omului care rezultă din 
activitățile legate de gazele de șist; este îngrijorat, prin urmare, cu privire la o eventuală 
investiție a companiilor europene în resursele neconvenționale de petrol și gaze în țările în 
curs de dezvoltare;

5. consideră că, în găzduirea de companii care investesc în activități de extracție, UE are 
responsabilitatea de a influența comportamentul acestora în ceea ce privește practici mai 
sustenabile, adică prin consolidarea standardelor de guvernanță a întreprinderilor și a 
reglementărilor aplicate băncilor și fondurilor care le finanțează;

6. constată că există numeroase instrumente care ar putea aborda impacturile negative 
sociale și de mediu ale activităților industriilor extractive, precum Inițiativa de Raportare 
Globală, inițiativa „Global Compact” a ONU și orientările OCDE pentru întreprinderile 
multinaționale; subliniază, totuși, faptul că orientările voluntare sunt insuficiente pentru a 
reduce impactul negativ al extracției;

7. îndeamnă Comisia să găsească opțiuni noi pentru consolidarea standardelor legate de 
responsabilitățile corporațiilor transnaționale în ceea ce privește drepturile sociale și de 
mediu și  eventualele mijloace de punere în aplicare.


